
Exacte vakken,  
informatica en techniek

Het Marnix College
maakt van bèta  
een belevenis



Op avontuur  
met het Marnix.
Een voorproefje!



Als je nog denkt dat exacte vakken, informatica en 

techniek (of bèta-vakken) saai zijn, ben je vast nog nooit 

op het Marnix College geweest. Vanaf de brugklas tot je 

eindexamen gaan we samen met jou op avontuur.

Als beginnende Freek Vonks observeren we het gedrag 

van dieren in de dierentuin, met uitdagende games trainen 

we onze wiskundeknobbel, we trekken onze labjas aan 

en doen spannende proefjes, we leren hoe we moeten 

programmeren en wie weet maken we zelfs een echte robot. 

Het Marnix College maakt van exacte vakken, informatica en 

techniek een leerzame belevenis. In dit boekje geven we je 

een voorproefje.



Van de kleinste bacterie tot de grootste boom, van het 

DNA in elke cel tot hele ecosystemen: tijdens de biologie-

lessen op het Marnix College leer je alles over het 

menselijk lichaam, de natuur, het milieu en over evolutie.

Een avontuurlijke ontdekkingsreis, die je niet alleen vanuit 

de boeken maakt, maar ook met interessante opdrachten 

en het doen van practica. Zo leer je bijvoorbeeld hoe een 

vis zuurstof uit het water haalt, welke voedingsstoffen er 

écht in je drinkontbijt zitten en hoe groot de spierballen 

van je klasgenoot zijn. En ook buiten de school nemen we 

je mee naar de levende natuur of een leerzaam dagje in de 

dierentuin.

Biologie
Ontdek het mysterie van het levenVanaf de brugklas



Al in de brugklas van het Marnix College maken we slim 

gebruik van iPads. Bij wiskunde bijvoorbeeld. Zo maak je 

leerzame quizjes, krijg je interessante opdrachten, bekijk 

je uitlegfilmpjes op YouTube en maak je er ook zelf één. 

En met de leukste games leer je stoeien met perspectief 

en geometrie en word je uitgedaagd om de moeilijkste 

sommen op te lossen. Bovendien kan je leraar met jou 

en je klasgenoten meekijken en ziet hij razendsnel welke 

onderwerpen hij nog eens extra uit moet leggen. Wiskunde 

is nog nooit zo leuk geweest!

Wiskunde
Leerzame quizjes en games!Vanaf de brugklas



Wil jij alles weten over de sterren en kometen? Kun jij 

de verschillende sterrenbeelden aanwijzen? En heb jij 

Jupiter en vier van zijn manen al eens gezien? Voor iedere 

brugklasser die geïnteresseerd is in het heelal en alles 

wat daarin gebeurt, is er de Milky Way Club!

Op acht donkere winteravonden komen we bij elkaar om 

met de telescoop naar sterren te kijken, om elkaar de laatste 

nieuwtjes over sterrenkunde te vertellen (de ‘Milky-weetjes’) 

en om andere leuke en leerzame dingen te doen, zoals het 

spelen van het Planetenspel of samen een film bekijken over 

de mooiste ruimtereizen.

Milky Way Club
Op jacht naar de Grote Beer!In de brugklas



Waarom kleurt de lucht overdag blauw? Waarom valt 

een appel naar beneden? En waarom is een regenboog 

eigenlijk niet recht? Als de wereld om ons heen jou ook zo 

verwondert, is natuurkunde op het Marnix College jouw 

vak. We gaan met elkaar op zoek naar de antwoorden op 

deze en vele andere interessante vragen en naar logische 

verklaringen. 

Dat doen we door goed waar te nemen, door experimenten 

te doen en door ons te verdiepen in bewezen theorieën. 

Want grote namen gingen ons hierin voor. En wie weet 

schuilt in jou ook wel een Albert Einstein!

Natuurkunde
Ben jij de nieuwe Albert Einstein?Vanaf de derde klas*

* Brugklas en  
2e klas: Technologie



Trek je labjas aan, zet je veiligheidsbril op en laat 

ons zien hoe je met behulp van reageerbuizen, 

branders, bekerglazen, buretten en pipetten metaal 

kan laten branden, vloeistoffen laat exploderen en 

de allerlekkerste salmiak maakt. Dit lijkt misschien 

op een spannende goochelshow, maar tijdens de 

scheikundelessen op het Marnix College leer jij de 

geheimen achter de ‘trucs’ kennen. 

Zo weet je straks alles over bestaande stoffen, maar ook hoe 

je nieuwe maakt. Afbreekbaar plastic bijvoorbeeld! En met al 

die kennis kun je niet alleen in het lab de show stelen, maar 

wie weet ook later de wereld een beetje mooier maken.

Scheikunde
Toveren met de elementenVanaf de derde klas



Zelf experimenten uitvoeren, proefjes doen en het 

antwoord vinden op een goede vraag: het bèta-lab van 

het Marnix College is de ultieme proeftuin voor de vakken 

biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT. 

Hier kun je zelfstandig werken en vind je alle materialen die 

je nodig hebt om je practica te doen en om zelf bedachte 

opstellingen te maken. Er is altijd iemand aanwezig om je 

te helpen. In je examenklas is dit laboratorium zelfs zes tot 

acht weken jouw werkterrein: je doet dan een uitgebreid 

onderzoek en van je ontdekkingen doe je verslag in je 

profielwerkstuk.

Bèta-lab
Uitvinder in je eigen labVanaf de derde klas



Hoe bouw je een website en hoe ontwerp je een interface die 

het de gebruikers makkelijk maakt? Welke rol speelt ICT bij 

bedrijven en organisaties? Deze en vele andere onderwerpen 

komen aan bod tijdens het veelzijdige keuzevak Informatica. 

Uiteraard leer je niet alleen uit boeken, maar vooral ook 

online en met veel praktische opdrachten. 

Zo ben je straks op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen 

en ben je goed voorbereid op de wereld van morgen. Je hoeft 

trouwens geen nerd te zijn om dit vak te kiezen: iedereen heeft 

te maken met het overbrengen en verwerken van informatie. 

Bovendien leer je goed samenwerken én zelfstandig werken en 

ontwikkel je de kunst van het creatief en logisch denken.

Informatica
Creatief met bits en bytesIn havo 4 en 5 en in vwo 5 en 6



Wil jij je verdiepen in de geheimen van het heelal? Dan is 

de masterclass Sterrenkunde in vwo 4 iets voor jou. Een 

jaar lang nemen we je mee, steeds verder van huis. Eerst 

kijken we naar onze eigen omgeving: de aarde, de maan en 

ons zonnestelsel. De schijngestalten van de maan, zomer en 

winter, veranderende daglengte: het komt allemaal aan bod. 

Maar ook de geschiedenis van ons zonnestelsel en de vorming 

van de aarde en de maan. Dan reizen we verder in de Melkweg 

en naar de rest van het universum. Met slimme formules 

leren we de verbanden te begrijpen tussen wat we onderweg 

tegenkomen. En als we weer veilig thuis zijn, zal jij voortaan 

met heel andere ogen naar de sterren kijken!

Masterclass 
Sterrenkunde

Van oerknal tot zonnevlekIn vwo 4



In de modules Natuur, Leven en Technologie ontdek je hoe 

in de praktijk exacte vakken als biologie, natuurkunde, 

scheikunde en wiskunde met elkaar verbonden zijn. 

Zo maak je als slimme speurneus kennis met forensisch 

onderzoek, krijg je een kijkje in de keuken van de moleculaire 

gastronomie, maak je een reis door verre Melkwegstelsels 

en bouw je als beginnend elektronicus mee aan een echte 

robot. Actuele onderwerpen en leerzame lessen, waarin je zult 

ontdekken hoe leuk en interessant de toepassing van exacte 

vakken is.

Natuur, Leven 
en Technologie

Mix je talentenIn vwo 5 en 6



MARNIX COLLEGE JUNIOR

H Prins Bernhardlaan 25, 6713 MA Ede

n 0318 - 65 50 45 

E W.Vink@marnixcollege.nl

 www.marnixcollege.nl

Wil je meer weten over de brugklas of over de bèta-vakken 

op het Marnix College? Neem dan contact op met onze 

eigen afdelingsleider van de brugklassen, de heer W. Vink.

Meer weten?


